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Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι ο αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των 

Ψυχολόγων της χώρας μας, θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων σύμφωνα με τους νόμους 

991/79-άρθρο 8, 2646/98, την Κοινοτική Οδηγία 2005/36, την γνωμάτευση του Υπουργείου Παιδείας (15404/ΙΑ/14-2-

2012). Αριθμεί πάνω από 2.500 μέλη και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA 

από το 1998.  

                                      

Αθήνα, 7-3-2017 

                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 12990 

Προς την   

Διαρκή  Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 

της Βουλής των Ελλήνων   

 

Κοινοποίηση: προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου  

 

Θέμα : «Παρατηρήσεις – Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων  σχετικά με το 

σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας  «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». 

 

Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές, 

 

  Όπως όλοι γνωρίζουμε, η αποτελεσματική χάραξη πολιτικής ψυχικής υγείας είναι 

ένα μόνιμο ζητούμενο στη χώρα μας. Πολλοί επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας,  μεταξύ των 

οποίων και Ψυχολόγοι, οραματίστηκαν τομεοποιημένες ανθρώπινες κοινοτικές υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας με έμφαση στην πρόληψη και την το κατά δυνατόν αποφυγή ή δραστική 

μείωση των αναγκαστικών νοσηλειών. 
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 Παρά τις όποιες προσπάθειες, από πλευράς των διαφόρων πολιτικών ηγεσιών του 

Υπουργείου με την υιοθέτηση επί μέρους συμπληρώσεων και διατάξεων δεν κατέστη 

δυνατή μια πραγματική αλλαγή στην παροχή υπηρεσιών  Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας. 

 Η πολιτική υγείας χρειάζεται καταρχάς επαρκή  κεντρικό σχεδιασμό. Σε αυτόν τον  

σχεδιασμό  πρέπει να συμμετέχουν όλα τα επαγγέλματα Ψυχικής Υγείας και όχι μόνο το 

ιατρικό σώμα. 

 Δυστυχώς, δεν κληθήκαμε έγκαιρα ως φορείς κατά την επεξεργασία του τελικού 

κειμένου, ώστε να υπάρξει ένας επαρκής διάλογος για ένα αποτελεσματικό νομοσχέδιο 

που θα μπορούσε να φέρει ουσιαστικές βελτιώσεις. 

 Επί του συνόλου, παρατηρούμε διάφορες τροποποιήσεις στις Τομεακές Επιτροπές 

που θα τις καταστήσουν ακόμα πιο γραφειοκρατικές και αναποτελεσματικές. Αντί να 

περιορίσουμε την ιατροκεντρική οργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που επί σειράν 

ετών ανέστειλε κάθε εξέλιξη ακόμα και την ίδια την τομεοποίηση, εκτείνουμε στον 

υπερθετικό βαθμό τη χειραγώγηση των υπηρεσιών από τον ιατρικό κλάδο. Για τα λοιπά 

επαγγέλματα υγείας που έχουν κι αυτά ρόλο στην Ψυχική Υγεία δεν γίνεται πρακτικά καν 

λόγος. 

 

� Επί του Άρθρου 1: Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ενηλίκων: 

 

 Προβλέπεται στο  (ii) εδάφιο της 2ης παραγράφου ένας ιδιώτης Ψυχίατρος ή άλλος 

Ψυχίατρος ή επαγγελματίας ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ κερδοσκοπικού τομέα. Τί νόημα έχει 

ένας ιδιώτης Ψυχίατρος που δεν δουλεύει σε κάποιο πλαίσιο;  

 Επίσης, το εδάφιο  (iv) καθορίζει ότι από τα 6 αιρετά μέλη, τα 4 πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι Ψυχίατροι. Θέση του Συλλόγου μας είναι ότι στις 9μελείς αυτές επιτροπές οι 

ψυχίατροι θα έπρεπε να περιορισθούν σε λιγότερες θέσεις εκπροσωπώντας 

νοσοκομειακές μονάδες του ΕΣΥ και ΚΨΥ, και να υπάρχει υποχρεωτικά θέση ψυχολόγου με 

αναπληρωτή ψυχολόγο. Στις υπόλοιπες θέσεις να προβλέπεται αδιακρίτως εκπροσώπηση 

από επαγγελματίες  Ψυχικής Υγείας που θα προτείνονται από τις διάφορες Μονάδες του 

Τομέα. 
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� Επί των Τομεακών Επιτροπών Παιδιών: 

 

 Εδώ ο σχεδιασμός είναι ακόμη χειρότερος. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην αντιμετώπιση 

των παθολογιών των παιδιών και εφήβων μεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι Ψυχολόγοι, οι 

Λογοπαιδικοί, οι Ειδικοί Παιδαγωγοί κλπ. Συνεπώς πρέπει να μειωθεί η ιατρική 

εκπροσώπηση, να προβλεφθούν 2 τουλάχιστον θέσεις Ψυχολόγων που υπηρετούν σε 

σχετικές μονάδες και να υπάρξει εκπροσώπηση και των λοιπών επαγγελματιών της Ειδικής 

Αγωγής.  

 Δεν προβλέπεται καμία διασύνδεση των Επιτροπών αυτών με Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας, (ΚΕΔΥ, Σχολικές Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής κ.λπ.) θα έλεγε κανείς ότι 

αυτές ανήκουν σε άλλο κράτος και δεν εμπλέκονται με τα παιδιά και τους εφήβους με 

προβλήματα ψυχικής υγείας !!! 

 

� Επί του Άρθρου 8 παράγραφος 2: 

 

 Ένα άλλο σημείο που θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή όλων μας είναι το 

άρθρο 8. Ενώ στην παράγραφο 2 γίνεται ειδική μνεία για μεταφορά θέσεων ιατρικού 

προσωπικού από καταργούμενα ΝΠΔΔ (δηλαδή Ψυχιατρεία) ουδεμία ρητή πρόβλεψη 

υπάρχει για τους Ψυχολόγους και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και δεν είναι σίγουρο 

ότι μπορεί να καλυφθεί από προηγούμενες διατάξεις. Πρέπει συνεπώς η διάταξη να 

αποσαφηνισθεί και να αφορά και το λοιπό προσωπικό της θεραπευτικής ομάδας. 

 

� Επί του Άρθρου 44: 

 Πέρα από τις όποιες γενικές ασάφειες αλλά και επιφυλάξεις μας περί της 

λειτουργίας της ΑΕΜΥ Α.Ε. σημειώνουμε κάποιες τουλάχιστον «περίεργες» διατάξεις, 

όπως, επί παραδείγματι, η παράγραφος 4 που επιτρέπει στο Υπουργείο την απόσπαση 

υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα στην  ΑΕΜΥ Α.Ε. και μάλιστα όχι με την προϋπάρχουσα 

βαθμολογική και μισθολογική τους κατάσταση, αλλά με τις διατάξεις μισθοδοσίας της 

ΑΕΜΥ. Ανησυχούμε ιδιαιτέρως μήπως η διάταξη αυτή, αν δεν αναφέρεται σε κάτι 

φωτογραφικό, αποτελέσει στο μέλλον «κερκόπορτα» ώστε να βρεθούν στο δρόμο 

προσωπικό Ψυχιατρείων ή άλλων Δημοσίων Μονάδων σε περίπτωση μελλοντικής 

καταργήσεως ή συγχωνεύσεων. Πρέπει οπωσδήποτε να απαλειφθεί ή να 

επαναδιατυπωθεί. 
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 Αυτές είναι, Αξιότιμες κυρίες και  Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, οι παρατηρήσεις, 

συνοπτικά και επί του παρόντος, του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και θα σας 

παρακαλούσαμε να ασκήσετε κάθε επιρροή προς την κατεύθυνση βελτίωσης του 

νομοσχεδίου στην ολότητά του αλλά και στις επί μέρους διατάξεις που αφορούν στον 

κλάδο των Ψυχολόγων. 

 

 

Με εξαιρετική τιμή, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

 

 
 

                               H Πρόεδρος      Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

   

                Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα           Βασιλική  Δ. Καραγιάννη  

                    Κλινικός Ψυχολόγος                                            Κλινικός Ψυχολόγος  


